
BIEBR
ZA

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA NAD W     D¥:

- nie p³ywaj po spo¿yciu alkoholu

 lub œrodków odurzaj¹cych
- nie wchodŸ do wody zaraz 

  po opalaniu siê na s³oñcu

- nie skacz do wody na g³owê

- nie p³ywaj sam

- nie pozostawiaj dzieci 

  nad wod¹ bez opieki

- wchodz¹c do wody sch³odŸ twarz 

  oraz okolicê serca i karku 

- nie p³ywaj gdy jesteœ g³odny

- odczekaj przynajmniej pó³ godziny 

  po jedzeniu zanim wejdziesz do wody

- wyjdŸ z wody w przypadku uczucia 

  zimna lub z³ego samopoczucia

- nie biegaj po pomoœcie 

- nie popychaj do wody osób z zaskoczenia

- zim¹ nie wchodŸ na lód

- jeœli jesteœ pocz¹tkuj¹cym p³ywakiem

  u¿ywaj sprzêtu asekuracyjnego- unikaj wchodzenia w gêst¹ roœlinnoœæ wodn¹

- przy skurczu nogi, zegnij j¹ w kolanie, 

  przyci¹gnij do piersi i próbuj wyprostowaæ 

  nogê trzymaj¹c za palce stopy 

- jeœli zabrak³o Ci si³ w wodzie 

  po³ó¿ siê na plecach, oddychaj miarowo, 

  wo³aj o pomoc

- nie wszczynaj fa³szywych alarmów

SOS

- wchodŸ do Biebrzy tylko w miejscach 

  wykorzystywanych do k¹pieli i k¹pieliskach

- nie wchodŸ do zimnej wody - poni¿ej 18 st. C

- nie przebywaj podczas burzy

- nie wchodŸ do rzeki 

  kiedy s¹ silne pr¹dy,

  widoczne wiry lub 

  czujesz grz¹skie dno



NA KAJAKU, PONTONIE, £ODZI LUB TRATWIE:
- korzystaj ze szlaków wodnych zgodnie z zasadami udostêpniania BbPN

- nie p³ywaj w okresach wysokich stanów wody

- zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ w pobli¿u urz¹dzeñ i budowli wodnych

- staraj omijaæ siê p³ycizny, gêst¹ roœlinnoœæ wodn¹ i zatopione ga³êzie

- nie p³ywaj samotnie

- nie p³ywaj w nocy i w trudnych warunkach pogodowych: burza, silny wiatr, upa³

- przed wyp³yniêciem sprawdŸ stan techniczny jednostki

- sprawdŸ stan wymaganych œrodków bezpieczeñstwa, m.in. apteczka, gaœnica,

- w³ó¿ kapok (jeœli nie umiesz p³ywaæ) lub kamizelkê asekuracyjn¹ (gdy dobrze p³ywasz)

- zabierz ze sob¹ ubranie dostosowane do warunków panuj¹cych nad wod¹

- w okresie jesienno-zimowym skorzystaj z kombinezonu p³ywaj¹cego z atestem

- zachowaj porz¹dek na pok³adzie

- nie b¹dŸ pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych

 -zachowaj bezpieczny odstêp od innych u¿ytkowników szlaku wodnego

- cumuj wy³¹cznie w miejscach do tego dozwolonych

- zachowaj siê tak, by nie doprowadziæ do wywrotki lub wypadniêcia osób za burtê

- nie wstawaj w kajaku i nie ko³ysz nim dla zabawy

- nie ustawiaj siê w poprzek pr¹du rzecznego

- w razie wywrotki nie odp³ywaj od niezatapialnej jednostki, wo³aj o pomoc

Numery alarmowe:

606 634 795 - Stra¿ Biebarzañskiego PN

112 -  ogólnoeuropejski numer alarmowy
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